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Sistema de propriedade industrial no contexto 
internacional 

Lia VaUs Pereira * 

1. Introdução! 

A propriedade industrial tornou-se um dos temas centrais da aluaI agenda 
das relações econômicas internacionais por força de dois acontecimentos: a 
inclusão de negociações sobre os aspectos comerciais relacionados aos direitos 
de propriedade intelectual na Rodada do Uruguai, no âmbito do Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio (Gatt), em 1986,2 e a prioridade atribuída ao tema pelo 
governo norte-americano em sua agenda de relações bilaterais. 

Logo a questão da propriedade industrial foi incorporada à agenda das rela
ções internacionais brasileiras na década de 80, transformando-se em fonte de 
contenciosos entre o Brasil e os EUA, com a resistência do governo brasileiro a 
negociações no Gatt para a padronização internacional das regulações sobre os 
direitos de propriedade industrial, e com a aplicação, pelo governo norte-ameri
cano, de sobretaxas sobre exportações brasileiras, em 1988. 

O documento Diretrizes gerais para a po[{tica industrial e de comércio exte
rior, de 1990, explicita a decisão do Executivo de enviar ao Congresso um pro
jeto de lei de revisão do atual Código de Propriedade Industrial, em vigor desde 
1971, além da necessidade de novas regulações associadas à questão da proteção 
patentária dos produtos e processos farmacêuticos.3 

O objetivo do presente texto é analisar alguns aspectos suscitados pela revi
são do Código de Propriedade Industrial no contexto das relações internacionais 
do Brasil. 

* D~partame~to. de Economia, ,universidade do Estado do Rio de Janeiro; Fundação Getulio Vargas/ 
Instituto BraSIleIro de Economia/Centro de Estudos de Economia e Governo. 

I ~p6s o texto ter sido es~rilo, foi aprovado no Congresso o novo Código de Propriedade Industrial. 
Na? obstante, alguns pleitos norte-americanos não foram atendidos. Assim sendo, não é certo que 
serao suspensas as ameaças de retaliações via Seção 301, a panir da investigação iniciada em maio de 
19.93. SO? esse prisma, a análise apresentada no texto é relevante para esclarecer a questão da pro
pnedade mdustnal no contexto das relações internacionais brasileiras. 

2 O debate no Gatt engloba o si~tema de propriedade industrial e direitos autorais e conexos os cha-
mados direitos de propriedade intelectual. ' 

3 ~pesar de o Exec.utivo já ter enviado duas propostas de revisão do Código de Propriedade Indus
tnal, o Congresso mnda não votou essa legislação até o presente momento (mar. 1993). 
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O primeiro se refere à relação entre propriedade industrial e desenvolvi
mento tecnológico. Na década de 70, o Brasil e outros países latino-americanos 
introduziram alterações em suas legislações de propriedade industrial e transfe
rência de tecnologia com base em um projeto de industrialização autárquica que 
visava reduzir as disparidades econômicas entre os países mais desenvolvidos e 
os do Terceiro Mundo. Nos anos 80, esses países adotaram programas de liberali
zação das importações, e foram pressionados, sobretudo pelos EUA, a introduzir 
legislações mais rígidas sobre propriedade industrial e a reduzir o grau de inter
venção do Estado nos processos de transferência de tecnologia. 

Duas posições extremas se destacam nesse debate: os que argumentam que 
as recentes revisões nas legislações sobre propriedade industrial dos países em 
desenvolvimento excluem qualquer possibilidade futura de desenvolvimento tec
nológico nacional; e os que defendem essas revisões como fatores de estímulo à 
entrada de investimentos estrangeiros para pesquisa e desenvolvimento e inova
ção tecnológica por firmas nacionais. 

Esses dois aspectos são importantes para entender o debate acerca da nova 
legislação de propriedade industrial no Brasil. Que importância teve o Código de 
Propriedade Industrial para o desenvolvimento da tecnologia nacional? Um novo 
código é requisito essencial para a preservação de relações econômicas estáveis 
com os parceiros dos países industrializados? 

A primeira seção analisa os fundamentos que justificam o sistema de 
propriedade industrial e destaca a relação entre propriedade industrial, trans
ferência de tecnologia e inovação tecnológica. Na segunda seção é avaliado o 
papel da propriedade industrial no contexto internacional, com ênfase nas 
relações entre propriedade industrial e comércio internacional e em como 
elas se refletem nas relações internacionais no âmbito do Gatt ou nas relações 
bilaterais. A terceira seção discute a propriedade industrial no caso brasileiro, 
com ênfase na questão da revisão do Código de Propriedade Industrial de 
1971, entendida a partir dos condicionantes externos e da exaustão do modelo 
de industrialização autárq.uica. Na quarta seção são apresentadas as principais 
conclusões. 

No cenário internacional, o debate está centrado na questão da proprie
dade intelectual, que englobaria a regulação erp termos genéricos dos direitos 
de propriedade dos produtores de idéias, incluindo-se os direitos autorais e 
outros conexos, e os de propriedade industrial. Optou-se aqui por centrar a 
análise na questão dos direitos de propriedade industrial e, em especial, das 
patentes, pelas seguintes razões: a) a alegação, em fóruns internacionais como 
o Gatt, de que essas mudanças seriam inibidoras do desenvolvimento tecnoló
gico dos países em desenvolvimento; e b) .o contencioso do Brasil com os 
EUA, que tem se centrado na legislação sobre propriedade industrial, em espe
cial na regulação sobre patentes. 
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2. Sistema de patentes: fundamentos e relações com o desenvolvimento 
tecnológico 

A patente é um direito conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusi
vidade de exploração de uma idéia que se materializa sob a forma de um novo 
processo produtivo ou produto. Em contrapartida, para requerer a patente, o titu
lar da idéia deve propiciar acesso público a novos conhecimentos que permitam a 
reprodutibilidade do produto e/ou a repetibilidade do invento (Barbosa & Arruda, 
1990). Os direitos conferidos pela patente são limitados no tempo. 

Fundamentos do sistema de patentes 

A literatura recente salienta os benefícios e os custos econômicos das paten
tes. O problema essencial do sistema de patentes é alcançar um equilíbrio que 
assegure "proteção suficiente para garantir incentivos ao inovador, mas não pro
teção excessiva que comprometa a maximização do bem social" (Brown & 
Rushing, 1990:4), com destaque para os seguintes argumentos: 

A patente seria uma forma de intervenção que, ao reduzir o diferencial entre 
as taxas de retorno social e privado em novos investimentos, contribuiria para a 
inovação tecnológica (Mansfield, 1990). 

A relação entre patentes e inovação não é, contudo, consensual. A capaci
dade de inovação das empresas é função do estoque acumulado de conhecimento, 
dos processos passados de aprendizado e do próprio meio institucional no qual se 
inserem. Além disso, a própria dinâmica da competição e o apoio governamental 
através de créditos para pesquisa e desenvolvimento, programas de compras 
governamentais ou outros mecanismos de incentivo têm atuado como fatores pre
ponderantes na determinação do progresso técnico (Benko, 1987). 

O argumento simplista de que a proteção patentária assegura maior fluxo de 
inovações tecnológicas deve ser apreciado com cautela, o que não significa, 
porém, que o sistema de patentes não constitua um ativo importante para as 
empresas. 

Erber (1982:921) ressalta que o direito de exclusão conferido pelas patentes 
é uma forma de as empresas bloquearem seus competidores, obrigados a buscar 
"soluções alternativas para a produção de produtos ou processos com cçaracterísti
cas semelhantes". Sob esse prisma, a patente é um dos ativos da empresa na 
estratégia concorrencial. 1 

O tema central do debate é que o sistema de patentes assume maior impor
tância em função do crescente conteúdo de investimentos em pesquisa e desen
volvimento de novos produtos, da redução dos ciclos do produto e da relativa 
facilidade de imitação de algumas novas tecnologias através da engenharia 
reversa (Mody, 1990). Logo, o fundamento básico para o sistema de patentes é a 
necessidade de assegurar a apropriabilidade da renda gerada pelo conhecimento. 
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A difusão de tecnologias é o segundo fundamento do sistema patentário. 
Uma vez solicitada a patente, todas as legislações nacionais obrigam, após um 
certo período, a publicação técnica do processo ou produto inovador. Esta seria a 
retribuição exigida pelo Estado em troca da garantia do direito temporário de 
exploração da inovação tecnológica. 

O conceito de difusão tecnológica pressuposto pela publicação da patente é 
relativamente restrito. De acordo com Barbosa e Arruda (1990), em geral as 
empresas que pesquisam inovações similares são as mais aptas a aproveitarem as 
informações contidas nos relatórios divulgados. Em termos de benefícios para a 
sociedade, evitar-se-ia a duplicação de investimentos competitivos e estimular
se-ia a oferta de produtos similares ou aperfeiçoados (Gadbaw & Richards, 
1988). 

Não obstante, se o principal efeito é difundir tecnologia para empresas con
correntes, a importância da revelação da patente é relativamente pequena. Mans
field (1990) conclui que a informação sobre a inovação tecnológica chega ao 
conhecimento das empresas concorrentes em média em um ano, prazo usual
mente inferior ao da obrigatoriedade de publicação da patente. 

Por último, o aspecto da temporalidade da proteção reflete a necessidade de 
harmonizar interesses privados e sociais (Bifani, 1989). Prazos excessivamente 
longos representariam um ônus para a sociedade, porque garantem, na prática, 
um poder monopólico de exploração da patente. Prazos muito curtos, por sua 
vez, redundam em uma taxa de retorno do investimento privado inibidora do pro
cesso de inovação. 

Embora esses fundamentos gerais do sistema de patentes sejam aceitos tanto 
por países em desenvolvimento quanto pelos desenvolvidos, prevalece uma con
cepção distinta quanto ao peso que lhes é atribuído. Para os países desenvolvidos, 
em especial os EUA. os aspectos remunerativos são fundamentais, na medida em 
que a propriedade da idéia é similar à dos bens tangíveis. Já nos países em desen
volvimento, o sistema se subordina aos objetivos de estímulo ao progresso tecno
lógico. 

A relação entre patentes e estímulo à inovação tecnológica é duvidosa, na 
ausência de qualquer conhecimento anterior acumulado pelas empresas ou de 
políticas governamentais de apoio aos investimentos em P&D. Não obstante, 
considerando-se um cenário concorrencial e institucional favorável a esses inves
timentos, qual o papel desempenhado pelo sistema de patentes? Admitindo-se 
ainda que grande parte das inovações tecnológicas introduzidas nos países em 
desenvolvimento tem origem externa, qual a relação entre o sistema de patentes e 
a transferência de tecnologia? 

Patentes como instrumento de pJVgresso e transferência de tecnologia 

O princípio básico que rege o sistema de patentes é o da conciliação entre 
direitos privados e benefícios sociais. Na teoria neoc1áss~~a, em determinadas.cir-
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cunstâncias os preços de mercado podem não ser sinalizadores eficientes da alo
cação de recursos. As decisões de investimento relativas ao desenvolvimento de 
novos processos ou produtos seriam um exemplo, na medida em que as taxas de 
retorno privada e social desses investimentos diferem. Logo, a questão básica é 
implementar uma medida que interfira nO livre jogo das forças de mercado para 
equalizar essas taxas. Assim, os estudos neoclássicos privilegiam a escolha do 
tempo ótimo de duração de uma patente em função do equilíbrio entre perdas e 
ganhos sociais (Nordhaus, 1972). O direito de exclusão temporário da exploração 
dos resultados obtidos pelos investimentos, ou seja, a proteção patentária, asse
gura a necessária correção dos preços de mercado. Simultaneamente, a equaliza
ção das taxas de retorno privada e social significa uma melhoria do bem-estar 
social. A determinação do preço correto é o cerne do problema. Sob esse ponto 
de vista, o sistema patentário não confere vendas monopólicas, e sim remunera
ções que asseguram o ponto de equilíbrio do bem-estar social em um sistema de 
mercado. 

A partir de outra VIsao, a mudança técnica é' uma força fundamental na 
estruturação dos padrões de transformação da econom,ia. A tecnologia não é, 
entretanto, um bem livre. A sua apropriabilidade é função do estoque acumulado 
de conhecimento, dos processos passados de aprendizado, das experiências das 
empresas e do próprio meio institucional, que pode ou não funcionar como um 
elemento redutor da incerteza das decisões de investimento em novos processos 
ou produtos (Freeman, 1988). Além disso, os diversos segmentos industriais se 
diferenciam em termos de sua capacidade de promover difusão tecnológica (Dosi 
& Orsenigo, 1988) e, em conseqüência, a trajetória do progresso tecnológico 
influencia a dinâmica do crescimento econômico, 

Os benefícios sociais não se exaurem na mensuração da maximização da uti
lidade dos consumidores e na eficiência alocativa de recursos, obtidas pelo livre 
funcionamento do mercado, mas podem também ser entendidos como a satisfa
ção de determinados objetivos que uma sociedade privilegia. 

Nesse contexto, o papel do sistema de patentes é parte integrante dos instru
mentos de política tecnológica de um Estado, A questão subseqüente é de que 
forma o sistema patentário pode influir na trajetória tecnológica de um país. 

Para Barbosa e Arruda (1990:83), o sistema de patentes é um instrumento de 
política industrial e, em países de economia de mercado, a "criação de monopólio 
ou exclusividade legal para a exploração de tecnologia é um mecanismo artifi
cial, resultante de intervenção do Estado, destinado a proteger o investimento e a 
incentivar o desenvolvimento técnico - um instrumento de política industrial, 
enfim", Além de não invalidarem a visão de remuneração da teoria neoclássica, 
discriminam de que modo a regulação jurídica do sistema patentário pode ser uti
lizada como instrumento de política tecnológica, com destaque para os seguintes 
aspectos: 
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• a exclusão de certos objetos dos direitos de patente, permitindo que indústrias 
nacionais desenvolvam tecnologia nacional através da cópia de processos ou pro
dutos estrangeiros; 

• o grau de exigência do conteúdo de invenção requerido para a concessão de 
patentes (a concessão em casos de melhoramentos da atividade inventiva, e com 
baixos requisitos de originalidade, foi muito importante para o desenvolvimento 
tecnológico da indústria mecânica no Japão e na Alemanha); 

• a definição de "novidade" para a concessão de patentes, que refletiria a orienta
ção da política tecnológica: "a lei nacional pode proteger apenas as tecnologias 
até então universalmente ignoradas. pode limitar-se a exigir que a inovação seja 
desconhecida só no seu país, ou ainda pode fornecer patente (conhecida ou não a 
tecnologia) à pessoa que trouxer e instalar indústria nova e sem concorrentes no 

país"; 

• a duração da patente, que pode ser utilizada para diferenciar graus distintos de 
incentivo e setares industriais; 

• os requisitos de descrição dos relatórios que se tornam públicos para a conces

são de patentes; 

• os limites dos privilégios concedidos pelo sistema patentário englobam aspec
tos como a exclusividade na fabricação. comercialização, importação e/ou expor
tação, Em termos da política industrial, o aspecto mais sensível é se a importação 
configura ou não exploração da patente; e 

• as normas referentes à questão da caducidade e licenças compulsórias. No 
tocante à caducidade, o titular da patente perde seuS direitos de exclusividade 
caso não venha a explorar a patente. Já no licenciamento compulsório, o titular 
da patente não perde os direitos de remuneração de sua exploração por terceiros. 

As principais normas jurídicas do direito patentário podem refletir estraté
gias de política industrial e tecnológica. Cabe indagar, contudo, qual a importân
cia desse sistema para o desenvolvimento tecnológico. 

Não é possível estabelecer empiricamente a contribuição do sistema de 
patentes para o desenvolvimento tecnológico dos países em desenvolvime~to 
(Unctad, 1975). Não há também consenso na literatura acerca do papel do SIS

tema de patentes como um dos fatores que garantiram o fluxo de inovações tec
nológicas nos países industrializados (Frota, 1991; Borrus, 1990), 

No Japão, o sistema foi utilizado para assegurar os objetivos da política 
industrial, que favoreciam a difusão, ao invés da criação tecnológica (Borrus, 
1990), A legislação patentária foi moldada de forma a assegurar a rápida imita-
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ção, adoção, uso e aperfeiçoamento das tecnologias importadas pelas empresas 
nacionais. Além disso, os procedimentos administrativos adotados pelo Japan 
Patent Office, com estreitas vinculações com o Ministério de Comércio Interna
cional e Indústria (Miti), é que desempenharam papel crucia1. Não fica claro, por
tanto, se o sucesso japonês deve ser atribuído às regulações do Miti sobre os con
tratos de transferência de tecnologia, à capacitação tecnológica acumulada pelas 
empresas ou à legislação patentária. Entretanto, pela forma que são administra
das, as leis patentárias são um instrumento eficaz de política tecnológica, desde 
que apoiadas por outras ações governamentais. 

Uma segunda ordem de questões refere-se ao papel do sistema de patentes 
nos contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia. Embora autores 
como Sherwood (I 990) e Gadbaw e Richards (I988) defendam o direito patentá
rio como fator de estímulo à transferência de tecnologia, vários estudos sugerem 
que outros fatores, como tamanho do mercado, estratégias de diversificação da 
produção e comercialização das empresas multinacionais e condições macroeco
nômicas, desempenham papel mais relevante que o sistema patentário (Frischtak, 
1989; Erber, 1982; Correa, 1989). 

Os relatórios de patentes também não permitem que o licenciado adquira os 
conhecimentos necessários à absorção e ao aprimoramento de tecnologias, salvo 
no caso de o licenciado dispor de algum domínio científico e tecnológico prévio 
(Erber, 1982)4 

Entretanto, o sistema de patentes influi nas condições de acesso à tecnolo
gia. Empresas com capacidades técnicas similares e que possuem patentes com
plementares realizam acordos de licenciamento cruzado, diminuindo o preço da 
transferência de tecnologia e aumentando significativamente seu poder competi
tivo (Erber, 1982). Da mesma forma, com o crescimento dos gastos com investi
mentos em P&D, ciclos de produtos menores e possibilidade de cópias, as 
empresas tendem a fazer alianças para o desenvolvimento conjunto de novas tec
nologias. À medida que essas novas tecnologias são patenteadas, cresce o preço 
de transferência do novo conhecimento (Mody, 1990). 

O sistema patentário é, portanto, perverso do ponto de vista dos países em 
desenvolvimento, já que as empresas desses países têm menos condições de bar
ganha para negociar os custos (royalties) relativos à concessão da exploração de 
novas tecnologias. O problema é que a reversão dessa situação depende, em 
maior medida, da capacidade desses países de criarem condições para que empre
sas de capital nacional também ofereçam atrativos do ponto de vista tecnológico. 

Outros fatores podem atenuar o custo da transferência de tecnologia, como a 
importância estratégica dos diferentes mercados, do ponto de vista da concorrência 

4 No Brasil, por exemplo. estima-se que menos de 10 pedidos de licença compulsória foram registra
dos desde a década de 50. Ademais. for:lln concedidas licenças em l.Ipenas dois casos (Barbosa & 
Arruda. 1990). 
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entre empresas oligopolistas; e a existência de políticas nacionais que funcionem 
como indutoras de fluxos de investimento direto.5 

No atual cenário mundial, entretanto, as exigências de redução do grau de auto
nomia dos sistemas nacionais patentários, a extensão na cobertura dos objetos paten
teáveis e a eliminação de conceitos como caducidade e licença compulsória são fato
res que contribuem para elevar os preços dos contratos de licenciamento de patentes. 

Algumas conclusões 

Não se pretende, aqui, negar o papel que o sistema de patentes desempenha 
em determinados contextos, mas apenas demonstrar que não é possível generali
zar sobre a relação entre ele e o desenvolvimento tecnológico. Não só a impor
tância do direito patentário para o desenvolvimento e a exploração de um novo 
processo ou produto varia dependendo do setor produtivo, como também outros 
fatores, como incentivos governamentais e a própria experiência acumulada das 
empresas, tendem a relativizar o papel do sistema patentário. 

Isso não significa, contudo, que a forma de regulação do sistema patentário 
não seja importante do ponto de vista das empresas inovadoras. A garantia do 
direito de exploração da nova tecnologia eleva não só a taxa de retorno privado dos 
investimentos como o poder de barganha das empresas em negociações relativas à 
concessão de patentes. Se a tecnologia é um dos principais fatores na determinação 
do crescimento econômico, a apropriabilidade exclusiva de seus rendimentos con
fere ao seu titular uma situação privilegiada na luta concorrencial, o que justifica a 
alta prioridade que se atribui atualmente ao sistema patentário ou, mais generica
mente, ao sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual. 

3. O debate sobre a propriedade industrial nas relações internacionais 

O objetivo desta seção é, partindo de uma síntese do debate nas décadas de 
60 e 70, analisar como essas insatisfações tanto dos países em desenvolvimento 
quanto dos desenvolvidos na área da propriedade industrial se expressam nas 
relações econômicas internacionais a partir da década de 80. 

o debate sobre o sistema de propriedade industrial: décadas de 60 e 70 

Em 1961, em uma assembléia nas Nações Unidas, o governo brasileiro fez crí
ticas ao sistema de patentes por seus efeitos adversos ao desenvolvimento tecnoló
gico dos países em desenvolvimento. Em 1974, começaram as negociações para a 
elaboração de um Código de Conduta Internacional de Transferência de Tecnologia 

5 Segundo Fritsch e Franco (1991). a lei do similar nacionol teria sido um dos rotares imp~llsionodores 
do investimento direto no Brasil. na medida em que fornecia proteção ao produto doméstiCO. 
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na Unctad. ao mesmo tempo em que a Índia propunha uma revisão da Convenção 
de Paris. 

Ambas as propostas pleiteavam a criação de uma nova ordem internacional que 
visava, através da cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
uma melhor distribuição da riqueza em nível mundial, viabilizando aos países em 
desenvolvimento o acesso efetivo às fontes de crescimento econômico e eliminando 
a reciprocidade nas relações econômicas internacionais entre parceiros desiguais.6 

No campo do desenvolvimento tecnológico, duas questões sobressaíam: a) a 
tentativa frustrada de criação de um código internacional que regulamentasse os 
contratos de transferência de tecnologia, por meio do qual os países em desenvol
vimento pretendiam subordinar a noção de abuso econômico aos objetivos de 
desenvolvimento da indústria nacional (Araújo. 1977); e b) no que concerne aos 
direitos de propriedade industrial, a pressão exercida pelos pa(ses em desenvolvi
mento (PED) para obter as seguintes modificações na Convenção de Paris (Bar
bosa & Arruda, 1990:64): 

• tratamento nacional, que estabelecia que os países-membros concedessem igual 
tratamento a nacionais e estrangeiros em seu território, ao passo que os PED 
advogavam tratamento discriminatório em favor de patentes dos seus residentes. 
com maiores prazos de duração para as patentes dos inventores dos PED; 

• independência das patentes, em que os PED reivindicavam que se consideras
sem automaticamente nulas as patentes dadas como nulas em outros países; 

• licença obrigatória e caducidade. para as quai"s os PED reivindicavam critérios 
mais flexíveis; e 

• a revogação do direito do titular de uma patente de processo de impedir a 
importação de produto fabricado pelo mesmo processo. 

As reivindicações dos PED não representavam um questionamento do sistema 
de propriedade industrial, o que pretendiam' era urna revisão que atenuasse os pos
síveis efeitos concentradores das patentes através de tratamento diferenciado.7 

6 Assim, no Gatt. por exemplo. os países em desenvolvimento fic:Iri.Im isentos da cláusula de recipro
cidade nas negociações sobre barreiras tarifárias. com a inclusão dOI Parte IV no acordo. em 1964. Da 
mesma forma. em 1971. o Gatt reconheceu o direito de discriminação no comércio em favor dos paí
ses em desenvolvimento através do Sistema Generalizado de Preferências (SGP). Nesse sistema. os 
países desenvolvidos oferecem, unilateralmente. reduções nas tarifas de importação de produtos sele
cionados oriundos das economias em desenvolvimento. 

7 Um indicador comumente citado do efeito negativo das patentes nos países em desenvolvimento 
encontra-se em Patel (1989). Durante os anos 70, 6% das patentes de todo o mundo foram concedidas 
pelos PED, sendo que 84% dessas pertenciam a estrangeiros. em especial firmas multinacionais. Além 
disso. mais de 95% dessas patentes jamais teriam sido exploradas nos países em desenvolvimento. 
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Diante do insucesso de suas tentativas, países engajados em ~rocessos de 
industrialização autónoma como o Brasil, o México e o ~Grupo Andl~o reforma
ram sua legislação noS anoS 70, visando a redução dos numeros.de o~Je~os ,:ober
tos pelo direito patentário (químicos e ~ar:nacêuticos, em especl~l), !Imltaçoes no 
âmbito dos direitos exclusivos concedidos pelas paten,tes e amphaçoes do ,escopo 
para a utilização nacional das patentes através de normas referentes a licenças 
obrigatórias e caducidade (Roffe, 1987)8 

o debare ifllemacional sobre propri~dade industrial na década de 80: 
principais callsas econômicas 

o debate iniciado pelos países em desenvolvimento não se impôs ~omo u.ma 
"questão delicada" de relações internacionais, provavelmente ~m funçao?e dife
renças na capacidade dos países desenv~lvidos e. em desenvolvimento de Influen
ciarem a definição da agenda no debate InternaCiOnal. 

O objetivo desta seção é esclarecer as causas da prioridade atribuída ao terna 
propriedade industrial na agenda das relações internacionais. 

A determinação das vantagens comparativas no comér~io mundial. .Na nova 
etapa tecnológica, o principal fator de produção é o conhec~mento ou a In~orma
ção (Bifani, 1989). Aumenta o valor econômico do conteudo d~ conhec~me,nto 
embutido nos novoS processos ou produtos, com O que assume maior relevancla.a 
propriedade industrial, porque: a) permite a proteção privada ~o novo conhecI
mento; e. b) abre a possibilidade de auferir rendas com ~ propn~dade ~os noVOS 
conhecimentos. Em função disso, o regime de propnedade mdustnal ganha 

importância. 

A crescente participaçâo no comércio mundial de bens, em cuja composição 
é [Ilne/amemal o conteúdo de /lOVOS conhecimentos. Quase metade das exporta
ções de manufaturas norte-americanas em 1984 compunha-se de bens de alto 
conteúdo tecnológico (Bifani, 1989). 

A globalização dos mercados. Com a t,endência de .pensar" as .estratég.ia~ de 
comercialização e produção em nível mundial, cresce a lmportancla dos. dlrelt~s 
de propriedade industrial, em especial dos produtos e processos aSSOCIados as 
novas tecnologias (Correa, 1989). 

8 Roffe (1987) destaca as mt1dan~as realizadas no âmbito d? Gr.upo A:ndino, onde se" t?rnaram claras 
as vinculações entre propriedade industrial. uso de tecnologia e mveslimentos estranoelros. 

91 



As novas tecnologias. O debate sobre as mudanças do sistema de proprie
dade industrial tem priorizado os produtos associados às novas tecnologias (bio
tecnologia, informática, microeletrônica e novos materiais), em função: 

• da necessidade de dar proteção adequada a esses novos processos e produtos, 
com os líderes tecnológicos tentando impor suas soluções aos países menos 
desenvolvidos; 

• da estreita relação entre pesquisa científica básica e as novas tecnologias, 
expressa por múltiplas alianças entre o setor empresarial, governos e universida
des. (Uma vez que a pesquisa básica é entendida como elemento inteurante da 
determinação da competitividade, qual deve ser a -extensão do Objet; alvo de 
d~reitos exclusivos privados? É lícito, por exemplo, patentear resultados que 
ainda não possuem formas óbvias de exploração?);9 

• dos altos custos dos investimentos em P&D. distinguindo-se dois casos 
(Mody,1990): a) indústrias em que a alta taxa de retorno desses investimentos 
tende a acarretar crescentes despesas com P&D (computadores, comunicação e 
software); e b) indústrias em que o custo de produção do conhecimento cresceu 
substancialmente, acarretando aumento dos investimentos em P&D para manter 
posições competitivas (química e farmacêutica), o que resultou na elevação do 
"preço do conhecimento" (os direitos de propriedade intelectual seriam uma 
forma de assegurar o retorno sobre esses altos investimentos); 

• do fato de alguns desses novos processos e produtos serem passíveis de imita
ção, o que torna imperioso impedir sua exploração por terceiros, dados os altos 
investimentos em P&D; e 

• do ?rau de incerteza associado aos investimentos em novas tecnologias, em 
espectai na microeletrônica, onde os ciclos das gerações de produtos tendem a ser' 
pequenos. 

Em suma, os direitos de propriedade intelectual influem na concorrência 
inte~nacional a partir do momento em que o preço do conhecimento tem partici
paçao crescente na composição dos custos dos novos produtos. 

A ausência de uma proteção adequada para os direitos de propriedade inte
lectual i~plica p~rdas para os criadores de tecnologia e acarreta distorções no 
mercado internacIonal (Correa, 1989; Gadbaw & Richards, 1988; Sherwood, 

9 Essa que.~!ão.é contr~~ersa. inclusive nos EUA. Eisenberg (1992) cita o caso do patenteamento de 
2.750 sequenclas genetlcas pelo Instituto Nacional de Saúde nos EUA. que suscitou um grande 
debate. 
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1990; Bifani, 1989), onde, dada a necessidade de recuperar os investimentos em 
P&D, os preços dos produtos autênticos são mais elevados. A questão dos di~ei
tos de propriedade intelectual também interfere na alocação de re~ursos em mvel 
mundial, pois as empresas deixam de investir em países onde conslder~m a prote
ção inadequada. Por outro lado, tem impacto negativo sobre o potenCIal exporta
dor das áreas mais dinâmicas do comércio internacional nos países em desenvol
vimento, pois inibe a atividade local em investimentos em P&D. 

A questão, portanto, é saber o preço apropriado devido aos criadores de 
novos processos e produtos. Por distorcer esse preço, a ausência de proteção 
interfere nos fluxos comerciais e de investimentos. 

Sob outra perspectiva (Correa, 1989: 1.059-60): "a reforma do sistema de 
propriedade intelectual pode ser considerada parte de uma nova mo~ahdade de 
protecionismo tecnológico, direcionado principal.m~n~e para a :e~ulaçao. d~s re~a
ções com os países que, com base em uma traJetona tec~ologlca. de 1~ltaçao, 
lograram desafiar antigas posições dominantes no mercado InternaCional . 

O Japão não só desafiou, como efetivamente deslocou os EUA de posi?ões 
no mercado internacional. Algumas empresas japonesas teriam se benefiCIado 
das práticas administrativas que regem as leis patentárias e os cont~~tos de~tr~n~
ferência de tecnologia,1O deixando claras as chances de sucesso de um pais lml
tador"U Contudo, o debate internacional conduzido pelos EUA está centrado 
principalmente na questão Norte-Sul e, mais especificamente, dirigido ~o~ novos 
países industrializados. Muitos desses países desenvolveram um mIOlmo de 
infra-estrutura tecnológica que os capacita a "copiar" novos produtos e, mesmo, a 
criar tecnologia própria. As demandas por mudanças nas legislações de proprie
dade intelectual, orientadas por padrões de economias industrializadas, expres
sam um protecionismo tecnológico, já que as novas regulações pretendem asse
gurar, de forma mais eficaz, o controle dos processos d~ d.ifusão tecno:ó.gica e da 
divisão internacional do trabalho pelos líderes tecnologlcOS. A polItica norte
americana privilegia o direito de remuneração através do sistema de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual (Pereira, 1990). 

Entretanto, no âmbito da economia internacional, onde os países procuram 
maximizar o bem-estar nacional, e não o mundial, fica difícil sustentar esse fun
damento do sistema de propriedade industrial. Tanto os benefícios privados como 
os sociais tendem a se concentrar nos países líderes tecnológicos. Para os países 
em desenvolvimento. o sistema se configura mai$ como uma taxa a ser paga a 
empresas estrangeiras e, portanto, como um instrumento de transferência de 

]0 Os semicondutores são o exemplo mais comumente citado. 

I] Não se discute que Olltros (.\tores, como questões gerenciais, recursos .humanos e capacidade d; 
aprimorar e comercializar tecnologias "copiadas", são provavelmente.mms r~le_vantes que as ~OSSI
veis brechas no sistema patentário japonês. Apenas se reproduzem aqUI as poslçoes usualmente Iden
tificadas com a visão de Washington (Correa, 1989). 
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renda (Penrose, 1951). No final da década de 80, entretanto, vários países em 
desenvolvimento introduziram modificações em suas legislações sobre proprie
dade industrial, em função de: a) pressões do governo norte-americano; b) da 
percepção de que o tema da propriedade industrial seria tratado na Rodada do 
Uruguai, como queriam os países industrializados; e c) de requisitos de harmoni
zação nas legislações nacionais, associados a estratégias de inserção na economia 
mundial. 

Propriedade industrial: a posição do governo norte-americano 

o tema propriedade intelectual passou a figurar na agenda internacional 
corno "questão delicada" a partir de iniciativas do governo norte-americano 
que tratavam a questão da propriedade industrial como um problema de 
comércio, num momento em que os dados sobre o comércio exterior de bens 
de alta tecnologia indicavam um declínio da posição competitiva da economia 
norte-americana. Na visão de alguns autores, os concorrentes norte-america
nos utilizariam práticas desleais de comércio (subsídios e dumping), seu 
governo promoveria políticas de apoio explícito a determinados setores, além 
de não honrar os requisitos de reciprocidade de concessões comerciais pressu
postos pelo Gatt (Prestowitz, 1991). 

Nos EUA, o debate sobre propriedade industrial gira em torno do que se 
considera o problema maior: os prejuízos incorridos pelas empresas norte-ameri
canas em razão da ausência de proteção patentária adequada (concorrência des
leal). Os nove países que mais causavam perdas para as empresas norte-america
nas seriam, em ordem decrescente: Formosa, México, Coréia do Sul, Brasil, 
China, Canadá, Índia, Japão e Nigéria. 

É importante chamar a atenção para o caráter distorcido da proteção sobre o 
potencial exportador dos EUA. A prioridade do tema propriedade intelectual na 
agenda de relações internacionais norte-americana decorre do fato de ele se apre
sentar como uma questão de comércio desleal. 

Se nas décadas de 50 e 60 o liberalismo norte-americano era entendido 
como um estímulo à adoção de práticas similares por outros países, no início 
dos anos 80, o conceito-chave passa a ser o de reciprocidade nas relações 
comerciais. O objetivo não é mais o livre comércio, e sim um "comércio 
justo". A associação entre comércio internacional e propriedade intelectual 
adviria da percepção de que os EUA teriam vantagens comparativas na gera
ção de tecnologia (Mody, 1990) que, no entanto, não poderiam ser plenamente 
exploradas devido à concorrência desleal praticada por concorrentes que ope
ravam sem proteção adequada. Foram então introduzidos alguns mecanismos 
para assegurar reciprocidade e comércio justo na área dos direitos de proprie
dade intelectual, como o Trade and Tariff Act, de 1984, que passou a retaliar 
violações dos direitos de propriedade intelectual norte-americanos através da 
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Seção 301. 12 Mais ainda, a proteção desses direito~ passou a ser um ~os crité
rios de elegibilidade para os países em desenvolVImento se beneficiarem do 
Sistema Geral de Preferências (SGP).13 Este seria um instrumento poderoso, 
já que Formosa, Coréia do Sul, México e Brasil, considerados infratores dos 
direitos patentários norte-americanos, eram os países que mais se beneficia
vam do SGP norte-americano. 

As pressões norte-americanas culminaram com a introdução da Seção "Espe
cial 30 I" através do Trade and Tariff Act de 1988. Nessa seção, o Congresso norte
american~ determina que o United States Trade Representative (USTR) identifique 
países com regime de proteção intelectual inade~uados, pa;a P?ssíveis retaliações 
comerciais. Em 1989, o USTR apresentou duas lIstas de palses mfratores, que fun
cionaram como instrumentos poderosos de pressão para que fossem asseguradas 
negociações com o governo norte-americ~no. A prim~ira li~ta, den~mi~ada Wa:~h 
List englobava Arábia Saudita, Argentma, Canada, ChIle, Colombla, CoreIa, 
Egit'o, Espanha, Filipinas, Formosa, Grécia, Indonésia, Itália, lugos~áv~a, Japão, 
Malaísia, Paquistão, Portugal, Turqui~ e Venezuela. A. segunda, a Pnonty Watch 
List, era composta pelo Brasil, China, India, México e Tailândia. 

A Seção 301 de 1984 já funcionava como um instrumento de pressão eficaz 
sobre vários países, menos o Brasil, que não acatou a exigência de adotar paten
tes para produtos e processos farmacêuticos. Os demais países :apidament~ en!a
bularam negociações com o governo norte-americano para evitarem ret~haçoes 
comerciais. 

O urande trunfo da "Especial 30 I", em relação à legislação anterior, é tornar 
obrigatÓrio o monitoramento, pelo USTR, dos sistem~s de ~rop~iedade intelec
tual, independentemente da solicitação de abertura d~ mvestlg~ço~s p..?r parte ~e 
empresas norte-americanas. E mais, sugere que os pmses que nao dlspoe~ de SIS

temas de propriedade satisfatórios figurem permanentemente na Watch Llst ou na 
Priority Watch List. 

Paralelamente a essas iniciativas, o governo norte-americano passou a 
incluir nos acordos de livre comércio cláusulas relativas aos sistemas de proprie
dade intelectual. Isso ocorreu com o acordo de livre comércio celebrado com o 
Canadá, em 1988, que foi considerado precondição para o prosseguimento das 
negociações sob a égide do Nafta (North American Free Trade Agreement - o 
acordo de livre comércio EUA-México-Canadá).14 Em 1987, b México estendeu 
a cobertura de processos patenteáveis, sob pressão do governo dos E~A, excetu
ando os produtos farmacêuticos e químicos, que só teriam proteção patentária por 

1:! A Seção 301 foi introduzida na legislação de comércio ex~eri?r dos EUA em 1974. Originaria
mente previa apenas investigações acerca de países que restnn~lssem o acesso de .prod~ltos n?rte
americanos a seus mercados. Pelas emendas de 1984, as investlgações passaram a lOclLllr serviços, 
investimentos e os direitos de propriedade intelectual. 

13 Segundo Mody (I990), México. Coréia do Sul. Br.asi.l e Tail5ndi~ foramyenalizados nas conces
sões do SGP por não protegerem adequndamente os direitos de propnedade mtelectual. 

14 A Iniciativa para as Américas foi proposta em 1990 pelo presi~enle B.ush e tem P?r objetivo a for
mação de áreas de livre comércio entre os EUA e países da Améncn Latma e do Canbe. 
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10 anos. Em 1990, o México estabeleceu uma nova legislação sobre os contratos 
de transferência de tecnologia, que retira do Estado o poder de influenciar nas 
decisões privadas de contratos de transferência de tecnologia. A legislação de 
1972 tornara-se inadequada, uma vez que o México substituíra sua antiga estraté
gia de desenvolvimento autárquico por uma pautada na crescente inserção da 
economia no quadro mundial (Barraza, 1991). 

o estado das negociações na Rodada do Uruguai 

O objetivo desta subseção é apresentar sucintamente os principais aspectos 
da evolução das negociações sobre o tema propriedade intelectual e apontar os 
termos propostos na questão de patentes contidos no DraJI final que, em princí
pio, reflete uma tentativa de conciliação das diferentes posições dos países-mem
bros do Gatt. 

As negociações sobre os aspectos comerciais relacionados com os direitos 
de propriedade intelectual (Trips) na Rodada do Uruguai podem ser divididas em 
três fases. 

A primeira fase compreende as negociações que antecederam o início da 
rodada. Desde 1982, o governo norte-americano se empenhava em convencer os 
signatários do Gatt a aceitarem urna rodada de negociações que priorizasse os 
novos temas - serviços, direitos de propriedade intelectual e investimento I5 _, 

entendidos como precondição para o início das negociações no âmbito do Gatt. 

Em contraposição, para ~s países em desenvolvimento, reunidos no Grupo 
dos 77 - em especial Brasil, India, Argentina e Iugoslávia -, os temas prioritá
rios da rodada deveriam ser a liberalização do comércio agrícola, a proliferação 
de acordos voluntários de restrição às exportações, o uso indevido de medidas 
anlidumping e de direitos compensatórios (subsídios) e as restrições ao comércio 
de têxteis e vestuário (Acordo Multifibras). 

Em relação ao tema da propriedade intelectual, a posição desses países era 
de que o fórum adequado para discussão seria a Organização Mundial de Pro-. 
priedade Intelectual (Ompi), e a inclusão do tema na rodada refletiria uma tenta
tiva de criar um padrão internacional no qual não eram considerados os interesses 
específicos dos países em desenvolvimento. A ênfase no caráter puramente 
comercial desprezava um dos fundamentos para a existência desses direitos - a 
difusão do conhecimento (Bifani, 1989). 

A declaração de Punta deI Este tinha por objetivo o estabelecimento de um 
marco multilateral para o comércio de mercadorias falsificadas, em especial mar-

15 O tema propriedade intelecltlal foi incluído pelo governo norte-americano por meio de pressões 
dns empresas dos EUA. Destaca-se. em especial, o lobb)' constituído pela indústria rarmacêutica e 
associnções empresariais de defesa dos direitos de propriedade inteleclUal, que se consideravam lesa
dns no exterior (Tachinardi, 1991). 
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cas comerciais, e a discussão deveria se centrar na clarificação das disposições do 
acordo geral relativas à questão de Trips. Contudo, para os países desenvolvidos, 
em especial os EUA, a Ompi não era o fórum adequado para regular questões de 
comércio ilegítimo, e sim o Gatt. 16 

A reunião de dezembro de 1988, em Montreal, foi marcada pelo impasse, 
devido às posições divergentes dos EUA e da Comunidade Européia em relação à 
questão agrícola, ao mesmo tempo em que a questão dos Trips ainda se centrava 
no debate entre os países do Norte e do Sul. A aprovação do Trade Act de 1988, 
que introduziu cláusulas mais "duras" na Seção 301 a serem aplicadas aos países 
que impedissem o acesso de produtos e serviços, e investimentos, e não forneces
sem proteção adequada aos direitos de propriedade intelectual norte-americanos, 
afetou o Brasil, a Índia e o Japão,17 como forma de pressioná-los para as nego
ciações referentes aos novos temas da Rodada do Uruguai. 

A retornada das negociações em Genebra, em abril de 1989, marca a flexibi
lização da posição dos países em desenvolvimento, em especial o Brasil e a 
Índia. Foram negociados: a) a aplicabilidade dos princípios básicos do Gatt; b) o 
estabelecimento de normas e padrões referentes ao escopo e uso dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados ao comércio; e c) a criação de mecanismos 
para a aplicação efetiva dos direitos negociados e a provisão de procedimentos 
para a solução de controvérsias no âmbito do Gatt. 

Preservavam-se os interesses dos países em desenvolvimento, destacando-se 
a importância da relação entre os sistemas nacionais de propriedade intelectual e 
as respectivas políticas tecnológicas. 

O acordo proposto no Draft final, em dezembro de 1991, engloba em um 
único texto as normas relativas aos direitos de propriedade intelectual, a fim de 
assegurar a observância dos direitos de propriedade intelectual e, ao mesmo 
tempo, impedir que se constituam em barreiras ao comércio. São prioritários a 
aplicação dos princípios do Gatt (cláusula de nação mais favorecida e reciproci
dade); a provisão de padrões adequados de proteção; regras que assegurem os 
direitos de propriedade intelectual e levem em conta as diferenças nacionais dos 
sistemas legais; maior flexibilidade para os países menos desenvolvidos (least 
developing cOlllllries); o reconhecimento dos objetivos das políticas nacionais
incluindo o desenvolvimento tecnológico - e o caráter privado dos direitos de 
propriedade intelectual. 18 

Para a maioria dos países em desenvolvimento, no entanto, a perspectiva de 
um acordo na área agrícola é muito mais importante, o que os leva a acatar as 

16 Além disso, os EUA consideravam que a Ompi concedin liberdade excessivn na regulnção dos 
direitos de propriedade intelectual (Gadbaw & Richards. 1988). 
17 A "Super 301" refere-se a países que dificultam o acesso de produtos, serviços e investimentos 
norte-americanos. A "Especial 301", conforme já analisado, trata da violação dos direitos de proprie
dade intelectunl. 

18 Foram citados apenns os principais, do ponto de vista do presente texto. 
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demandas dos países industrializados na questão dos direitos de propriedade inte
lectual em troca de uma possível liberalização do comércio agrícola. 

Embora a proposta atenda às demandas dos países industrializados, no cená
rio atuaI é preferível um acordo no âmbito do Gatt. Na falta desse acordo o 
governo norte-americano, através da Seção 30 I, decide unilateralmente sobr~ o 
padrão de proteção da propriedade industrial. 

Considerações finais 

A globalização dos mercados, a formação de espaços regionais e o acirra
mento da concorrência internacional requerem regras de harmonização dos siste
mas de propriedade industrial. 

A capacidade dos países em desenvolvimento de resistir a essa pressão é 
reduzida, não só porque o tema tem um peso diferenciado, em função do seu 
nível de desenvolvimento industrial, mas também porque a existência de uma 
legislação adequada sobre propriedade industrial é fator de atração de capitais 
externos. 

. Do ~onto d~ vist~ .das relações internacionais, a forma pela qual o tema pro
pnedade mdustnaI fOI Incorporado à agenda internacional transformou-o em um 
divi.sor entre pa.íses que respeitam e que não respeitam ,?S direitos privados do 
capItal estrangeIro. Sob esse prisma, o contencioso Brasil-EUA cria um clima 
desfavorável para as decisões de investimento de empresas norte-americanas, ou 
mesmo de outros países. 

4. O novo Código de Propriedade Industrial brasileiro: principais questões 

Desde que o projeto de alteração do Código de Propriedade Industrial de 
1971 foi enviado ao Congresso, em 1991, dois substitutivos já foram elaborados 
pelo relator da Comissão Especial do Congresso, e, em 1992, foi criada uma 
Comissão Interministerial, que elaborou nova proposta de alteração do código. 19 

. O objeti~o desta seção é analisar as principais controvérsias suscitadas pela 
lmplementaçao de um novo código de propriedade industrial, controvérsias essas 
que remetem a duas ordens de questões. A primeira, de caráter mais geral, 
engloba aspectos da relação entre o sistema de propriedade industrial e o desen
volvimento tecnológico, e da estratégia de inserção do país na economia mundial. 
A segunda refere-se às mudanças específicas propostas peJo novo código. 

I~ A comissão ~oi rormada por técnicos do Ministério das Relações Exteriore's, do Ministério da Ciên
Cla e Tecnologia e do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Observa-se que a presença de 
r~presentantes do MRE reflete a percepção do governo brasileiro de que o tema propriedade indus
tnal pertence também atua1mente à agenda das relações internacionais. 
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o debate sobre o sistema de propriedade industria/no contexto brasileiro 

o debate sobre a alteração do Código de Propriedade Industrial de 1971 foi 
incorporado à agenda da política econômica brasileira pelas seguintes razões: 

• Ao englobar o tema propriedade industrial, a Rodada do Uruguai obrigou o 
governo brasileiro a declarar sua posição quanto a essa questão. Inicialmente, o 
governo recusou-se a negociar itens fora do âmbito do comércio de -mercadorias 
falsificadas e, posteriormente, aceitou negociar questões substantivas: Desde 
1988/89, a posição dos governos brasileiro e indiano já não era apoiada pelos paí
ses em desenvolvimento, tudo levando a crer que, qualquer que fosse o govemo 
eleito. os negociadores brasileiros estariam dispostos a adotar uma postura menos 
defensiva na questão da propriedade industrial. 

• A decisão do govern~ norte-americano de iniciar investigações sob a égide da 
Seção 301 quando detectar falta de proteção patentária aos processos e produtos 
farmacêuticos obriga o Brasil a incorporar o tema propriedade industrial a suas 
decisões de política, já que esse tema é um dos pontos mais delicados na revisão 
do Código de Propriedade Industrial.20 

Em 1986, o governo norte-americano havia solicitado consultas bilaterais 
com o governo brasileiro para debater questões relativas ao patenteamento de 
produtos e processos farmacêuticos e químicos e ao Projeto de Lei nº 5.080, que 
criava reserva de mercado para fabricantes nacionais de produtos químicos e far
macêuticos. 

. Os argumentos contrários à concessão do patenteamento são conhecidos: a 
importância estratégica da indústria farmacêutica e a necessidade de criar capaci
tação tecnológica nacional; o fato de os próprios países industrializados só terem 
concedido patentes de produtos após a consolidação de suas indústrias nacionais; 
a presença dominante de empresas de capital estrangeiro na indústria, o que 
demonstraria a inexistência de discriminações decorrentes da falta de patentes; 
finalmente, o fato de a Cc;mvenção de Paris permitir a exclusão de patentes das 
legislações nacionais. -

O governo brasileiro também deu justificativas de ordem política para sua 
posição, alegando que seria inconveniente para o Executivo c.riar uma área de 
atrito com a Assembléia Nacional Constituinte, onde predominavam tendências 
protecionistas (Frota, 1991 :67). Assim, a decisão do Executivo não se deveu 
exclusivamente a motivações de política industrial e tecnológica, levou também 
em conta o risco de confronto com o Congresso, que colocaria em xeque a base 

20 A descrição é pautada em Frota (1991). 
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parlamentar do governo, identificada com políticas de proteção à indústria nacio
nal. 

Emjunho de 1987, a Pharmaceutical Manufactures Association (PMA) soli
citou a abertura de investigação via Seção 301, alegando perdas incorridas pela 
inexistência de patentes de processos e produtos farmacêuticos no Brasil; em 
1988, o USTR impôs sobretaxas tarifárias de 100% ad valorem sobre alguns pro
dutos farmacêuticos, produtos de papel e eletrônicos de consumo, que equivaliam 
a US$39 milhões de exportações brasileiras para o mercado norte-americano. 

As sanções só foram suspensas em julho de 1990, com o anúncio das Dire
trizes Gerais para Política Industrial e de Comércio Exterior, em que o governo 
brasileiro se compromete a enviar para votação no Congresso um projeto de lei 
de revisão do Código de Propriedade Industrial, no qual seria contemplada a con
cessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. 

A menção explícita ao problema da indústria farmacêutica sugere que não 
houve apenas a preocupação de implementar um novo código mais adequado ao 
"projeto de modernização" brasileiro, o que prevaleceu foi o desejo do governo 
brasileiro de normalizar suas relações com os EUA. evitando contenciosos com 
um parceiro que não só representava um mercado de cerca de 20% das exporta
ções brasileiras, mas era uma fonte crucial para o aumento dos investimentos 
estrangeiros no país. 

Dentre os sete países que apresentam maiores lacunas em seus sistemas de 
propriedade industrial, o Brasil foi o que mais resistiu a mudanças, rejeitando 
enfaticamente as pressões externas. A mudança no Executivo, com a eleição de 
um presidente comprometido com o processo de liberalização, facilitou o atendi
mento da pressão externa (Richards, 1988). 

Os códigos de propriedade industrial anteriores foram implementados 
durante períodos ditatoriais, em que a possibilidade de expressão dos interesses 
da sociedade civil era reduzida, especialmente em 197 I. 

A revisão do atuaI Código de Propriedade Industrial se realiza, portanto, em 
um cenário distinto da implementação dos códigos Hnteriores, já que as pressões 
externas obrigam a uma avaliação à luz do quadro internacional e os diferentes 
interesses dos setores industriais e segmentos da sociedade civil têm maior reper
cussão sobre o Legislativo. Ambos os aspectos dão margem à polarização do 
debate. De um lado, os que entendem que o "processo de modernização" da eco
nomia brasileira exige um código harmonizado com os padrões internacionais e 
que atenda aos pleitos do governo norte-americano; e, de outro, os que argumen
tam que a revisão do código atual inibe o desenvolvi mente tecnológico nacional. 

A revisão do Código de Propriedade Industrial de 1971 requer que se distin
gam algumas questões. A primeira se refere aos dispositivos contidos no código, 
como dispensa de patentes para alguns setores, exigências para o reconhecimento 
de exploração da patente, duração da patente e outros. A segunda está associada à 
administração da legislação através dos órgãos responsáveis por sua execução. A 
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terceira diz respeito às diretrizes gerais de política econômica que norteiam o 
papel do sistema de propriedade industri~1. .. . . . 

A visão que predomina atua]mente e de que os diSpoSItiVOS do código braSI
leiro contrariam as atuais tendências internacionais, centrando o debate nos 
seguintes pontos (Richards, 1988): 

• exclusão de proteção patentária para matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos, embora sejam patenteáveis os seus respectivos processos de 
obtenção ou modificação; 

• exclusão de proteção patentária para processos e produtos alimentícios, quí
mico-farmacêuticos e medicamentos; 

• exclusão de proteção patentária para as misturas e ligas metálicas em geral;21 

• vigência de 15 anos para a patente; 

• licenciamento obrigatório após três anos de não-exploração da patente ou des
continuidade da produção por um ano. Caducidade da patente após quatro anos 
de não-exploração ou descontinuidade da produção por dois anos; 

• não-consideração de restrições às importações ou outros fatores que interrom
pam o processo produtivo na análise de exploração efetiva da patente; 

• exclusão da proteção patentária para processos e produtos biotecnológicos e 
para plantas e animais; e 

• não-reconhecimento da importação como exploração efetiva de patente. 

Muitas das críticas ao sistema de propriedade industrial estão associadas a 
problemas de administração da legislação pelo Inpi, tais ~omo: a) a de~ora do 
processo de concessão da patente, que reduz o tempo efetlvo da proteçao (Fns
chtak, 1989); b) as informações exigidas para o exame técnico da patente de .pro
cesso consideradas desnecessárias do ponto de vista técnico e que possibilita
riam ~os empresários nacionais refazer o processo com pequenas modificações; 
c) a dupla função do Inpi como órgão responsável pela concessão de patentes e 
marcas e, simultaneamente, gestor de apreciação e averbação dos contratos de 
transferência de tecnologia. Este é o ponto mais crítico, na medida em que o Inpi 
tende a interpretar a questão da propriedade industrial como um caso de transfe

rência de tecnologia. _ . 
Para Guimarães, Araújo Jr. e Erber (1985), a preocupação principal do Inpl 

durante a década de 70 e meados de 80 era a situação cambial do país. Na apre-

21 A legislação admite algumas exceções. 
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ciação dos contratos de transferência de tecnologia, o Inpi dava prioridade "à 
importação de tecnologias que [servissem] à exportação e [pudessem] substituir 
as próprias importações" (Guimarães et alii, 1985:65). Além disso, o órgão pro
curava reduzir os gastos com a importação de tecnologia, proibindo cláusulas 
restritivas nos contratos (por exemplo, o licenciamento da patente não conferir 
direito de exportação), limitando a duração e os níveis de pagamento à conta de 
tecnologia, o que criava estímulos para' que o empresariado usasse tecnologia 
nacional quando disponível. 

A preocupação de maximizar a receita cambial e o uso de tecnologia nacio
nal aparentemente prevaleceu nos critérios de administração do sistema de pro
priedade industrial. Em outras palavras, a lógica do modelo de substituição de 
importações definia a forma de atuação do Inpi como órgão responsável pela 
concessão de marcas e patentes. 

A influência do sistema patentário no desenvolvimento tecnológico deve ser 
apreciada com cautela. No caso do Brasil, alguns estudos sugerem que o sistema 
de propriedade industrial teve um papel relativamente pequeno no desenvolvi
mento tecnológico nas últimas décadas. 

Baseado em um trabalho sobre os determinantes da importação de tecnolo
gia e os esforços tecnológicos de firtnas brasileiras (Braga & Willmore, 1989), 
Frischtak (1989) afirma que o ambiente competitivo é o principal estímulo para 
as empresas se engajarem em esforços de pesquisa e desenvolvimento. O fato de 
a firma ser exportadora, a exposição à concorrência das importações, o nível de 
concentração da indústria e economias de escala seriam fatores mais importantes 
que a existência ou não de proteção patentária. 

Barbosa e Arruda (1990) ressaltam que "muito mais importante do que obter 
uma patente, era assegurar a proteção do governo, que, por uma série de meios 
discricionários, podia tolher a efetividade ou restringir o resultado econômico do 
privilégio". Portanto, os diversos mecanismos de interferência do governo no 
mercado concorrem para reduzir o valor da patente como um ativo da empresa 
em sua estratégia concorrencial. 

Para um país comprometido com o desenvolvimento tecnológico nacional, o 
ideal seria resistir a essas mudanças ditadas pelos líderes tecnológicos, o que jus
tifica o argumento de que a concessão de patentes deve ser posterior à consolida
ção da indústria nacional. 

Durante o governo Geisel (1975-79), o Estado brasileiro conseguiu mon
tar uma estrutura minimamente articulada de política científica, tecnológica e 
industrial, que incentivava a consolidação de determinados setores e estimu
lava a criação de tecnologia nacional.22 A mudança do governo, em 1979, 
redundou na "gradativa desmontagem do próprio núcleo institucional a partir 

22 Os selores prioritários eram: indústrias básicas e de alto conteúdo tecnológico (eletrônica, em espe
cial computadores), bens de capital, química e petroquímica, siderúrgica e metalúrgica e aeronáutica. 
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do qual se formulava e articulava a política de ciência e tecnologia" (Guima
rães et alii, 1985:60). Somadas à crise da dívida externa, à crise fiscal e à ace
leração inflacionária que caracterizam a década de 80, as diretrizes da política 
econômica e as condições endógenas da economia brasileira foram adversas 
para a consolidação de projetos de desenvolvimento tecnológico nacional 
durante aquela década.23 

A crise fiscal, a questão inflacionária e a retomada do crescimento ~conô
mico permanecem, porém, como problemas ainda pendentes no início dos anos 
90, dificultando estratégias pautadas em incentivos governamentais para investi
mentos em pesquisa e desenvolvimento. Paralelamente, ocorrem transformações 
no cenário doméstico e internacional. 

No cenário doméstico, o projeto de liberalização. a partir de 1990, é enten
dido como uma nova etapa do desenvolvimento económico brasileiro, no sentido 
de aumentar o grau de interdependência da economia brasileira em relação à eco
nomia mundial através da liberalização dos fluxos comerciais e de capitais. A 
proteção à indústria como forma de obter a capacitação tecnológica nacional 
torna-se uma questão de menor peso do que no modelo de substituição de impor
tações e temas como dependência tecnológica perdem significado. O que importa 
é ter acesso aos produtos tecnologicamente mais avançados, para o que se torna 
necessário harmonizar o sistema de propriedade industrial com as regulações 
internacionais. 

Essas questões não estão plenamente definidas no debate sobre o rumo da 
economia brasileira. A liberalização comercial não excluiu a questão das novas 
diretrizes da política industrial e de incentivos aos investimentos em pesquisa e 
tecnologia.24 A falta dessas diretrizes na atual política governamental é que 
parece levar o debate sobre propriedade industrial a uma polarização entre 
"nacionalistas" e "liberais extremos". A questão não é tanto resistir às mudanças 
impostas pelo cenário internacional, e sim definir o que se pretende em termos de 
política científica e tecnológica para que essa resistência não se traduza apenas 
em "custos" nas relações econômicas internacionais brasileiras. 

Enquanto vigorou o modelo de substituição de importações, os mecanismos 
reguladores do Estado reduziram ainda mais a relação entre o sistema de proprie
dade industrial e o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, a demora na 
concessão de patentes. sistemas pouco punitivos em relação às infrações do 

23 Durante o governo S,lrney houve tentativas de articulação de um programa industrial e de desen
volvimento tecnológico, mas nfio avançaram, devido à dominância da temática inflacionária na eco
nomia brasileira, a dil1culdades de reestmturar o antigo aparato institucional e à reduzida capacidade 
de financiamento do Estado. 
24 Mesmo no plano das Novas Diretrizes de Política Industrial e Comércio Exterior do gove~no Col~or 
não estão excluídos termos como selores prioritários, apoio ao desenvolvimento tecnológiCO naCiO
nal, por exemplo. Ressalta-se, porém, que as diretrizes são vagas, não se ~dend~ afi.rmar que ~e trate 
de uma clara estratégia de política industrial, restando, portanto, como eixo pnnclpal o projeto de 
liberalização das importações. 
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Código de Propriedade Industrial e a inexistência de patentes em alguns setores 
facilitaram a aquisição de tecnologia via processos imitativos (Frischtak. 1989; 
Barbosa & Arruda, 1990). Em um cenário de maior desregulamentação do 
Estado, o sistema de patentes deverá assumir maior relevância na estratégia con
correncial das empresas, tanto multinacionais quanto nacionais. que geram tecno
logia. Por sua vez, as exigências de harmonização das legislações nacionais e a 
maior importância das patentes na geração de novas tecnologias fazem com que a 
imitação fique cada vez mais difícil. Torna-se mais crucial, portanto. formular 
uma política que maximize a transferência de tecnologia e. simultaneamente. crie 
um ambiente de estímulo à geração de tecnologia nacional, caso essa seja uma 
prioridade governamental. 

Principais pontos controversos l1a revise/o do Código de Propriedade Industrial 

o novo código deve conter regulações que eliminem os fatores inibidores da 
livre mobilidade de recursos produtivos e financeiros, e regras que assegurem o 
controle dos fluxos tecnológicos. 

Dentre os principais pontos controversos da revisão do código. na área de 
patentes, destacam-se os seguintes, tomando como referencial o segundo substi
tutivo da Comissão Especial de Propriedade Industrial do Congresso e a proposta 
do Grupo Interministerial do governo do presidente Itamar Franco:25 

• Restrições ao patenteamento de setores como química fina, fármacos, biotecno
logia e nuclear, com as duas propostas reconhecendo a proteção patentária para 
processos e produtos dos setores de química fina e fármacos, o que continua des
pertando a oposição das indústrias nacionais que operam nesses setores. A prote
ção na área de fármacos eleva o preço do produto final, segundo as empresas 
multinacionais do setor; a amortização dos gastos com pesquisa e desenvolvi
mento exige, no momento atual, a apropriabilidade das rendas monopólicas deri
vadas das patentes em nível mundial. Esses efeitos negativos podem ser minimi
zados no longo prazo se a indústria nacional conseguir criar tecnologia própria. 

Na área da biotecnologia. as duas propostas de alteração do código diver
gem. O substitutivo da Comissão Especial prevê o patenteamento para microor
ganismos, vegetais e animais, obtidos por processos de engenharia genética e lei 
especial para a proteção de espécies e variedades vegetais e de raças animais. A 
proposta do Grupo Interministerial assegura o patenteamento não só de microor-

25 Esses dois projetos foram escolhidos, pois permitem avaliar os tópicos mais controversos, do ponto 
de vista do contexto internacional. Espera~se que até o momento da votação no Congresso ocorram 
negociações entre o Executivo e o relator da comissão que permitam atenuar os pontos de divergên~ 
cia, a fim de eviwr a polarização do debate no Congresso. 
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ganismos obtidos pelos processos biotecnológicos, como dos próprios processos, 
desde que tenham conteúdo de novidade e aplicação industrial. 

As empresas brasileiras da área de biotecnologia, representadas pela Asso
ciação Brasileira de Empresas de Biotecnologia (Abrapi), defendem a proteção 
patentária, uma vez que suas associadas têm desenvolvido novos produtos. Entre 
as nOVaS tecnologias, essa é uma das áreas em que o Brasil poderá obter ganhos 
importantes no mercado internacional (Grynspan, 1990). 

Uma vez encaminhada a questão da concessão de patentes nesses setores, o 
debate se desloca para temas como: 

• O prazo de transição para que a nova legislação entre em vigor, que pode variar 
de 10 anos, para que as empresas nacionais desses setores possam se adaptar à 
nova legislação. na visão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), a três anos, na perspectiva da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). com a patente entrando em vigor imediatamente, ou um ano após 

sua publicação. 

Politicamente, a ampliação dos prazos produz um desgaste significativo nas 
relações Brasil-EUA. 

O governo norte-americano e as empresas multinacionais têm pressionado 
pelo reconhecimento da patente pipeline: medicamentos ainda não comercializa
dos no Brasil, mas já patenteados em outros países. obteriam proteção no mer

cado brasileiro. 
Os laboratórios estrangeiros argumentam que, dado o universo restrito de 

produtos potencialmente patenteáveis no mercado brasileiro. o impacto sobre o 
preço dos medicamentos será pequeno, Por outro lado. consideram que a não
concessão da patente pipeline significaria, em última análise, a perpetuação do 
atual Código de Propriedade Industrial, pelo acesso aos relatórios públicos das 
patentes. Já para os laboratórios nacionais, a ênfase na patente pipeline atesta que 
o objetivo é o controle dos fluxos tecnológicos e do conhecimento científico. o,pi
nião compartilhada por diversos especialistas da área (Correa, 1989; White, 
1988; Barbosa & Arruda, 1990, por exemplo). A aceitação de patentes Com 
pequenos requisitos de novidade. o patenteamento de processos sem óbvia utili
zação e que deveriam ser entendidos mais como descobertas científicas são as 
atuais tendências internacionais que refletem o protecionismo tecnológico. A 
falta de garantia de comercialização ou de exploração efetiva da patente no mer
cado brasileiro recomenda a não-inclusão da patente pipeline no projeto do novo 
Código de Propriedade Industrial. 

• Outro ponto de discórdia entre as duas propostas é a questão da importação 
paralela. De acordo com o substitutivo da Comissão Especial, somente o titular 
da patente terá o direito de exportar o produto para o Brasil. Para o Grupo In~er
ministerial. a concessão da patente não confere monopólio de importação ao tItu-
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lar. A possibilidade de importação paralela não é aceita pelos EUA, embora seja 
prática comum em países da Comunidade Européia. 

• Na questão do licenciamento compulsório, em ambas as propostas, conceitos 
como abuso de poder econômico, não-atendimento ao mercado. dependência de 
patentes, situação de calamidade pública e interesse público passam a constar 
como motivações para o licenciamento compulsório. Assim, ao mesmo tempo 
que ampliam o universo de produtos e processos patenteáveis, procuram cercear 
o uso abusivo desses direitos. 

o governo norte-americano freqüentemente denuncia que o Brasil não pos
sui urna legislação adequada para "segredos de negócios". A proposta da Comis
são Especial contempla essa matéria sob o título Dos Crimes de Concorrência 
Desleal, em que se prevê detenção de três meses a um ano ou multa para quem 
divulgue, explore ou se utilize, sem autorização, de segredo de negócio ou de 
fábrica, obtido por meios ilícitos ou relação contratual ou empregatícia, mesmo 
após o término do contrato. O estudo do Grupo Interministerial considera que 
essa matéria já é tratada no Código Penal Brasileiro, em conjunção com dispositi
vos referentes à concorrência desleal previstos na legislação sobre propriedade 
industrial (Barbosa & Arruda, 1990). 

• Na questão da transferência de tecnologia, a proposta da Comissão Especial 
apenas indica que o Inpi fará o registro dos contratos. Adotando a mesma posi
ção, o Grupo Interministerial acrescenta que o órgão poderá adotar medidas para 
regulamentar o registro, abrindo uma brecha para que o Inpi desempenhe um 
papel regulador no quadro das políticas cambial e industrial. Não obstante, desde 
1990, a tendência é reduzir o papel de interferência do Inpi nos contratos de 
transferência de tecnologia efetuados pelo setor privado. 

• As duas propostas conferem proteção a marcas estrangeiras que, embora não 
registradas no Brasil, são amplamente conhecidas, eliminando com isso um foco 
de contencioso com diversas empresas estrangeiras. 

Breves considerações finais 

As alterações propostas no Código de Propriedade Industrial no Brasil afeta
rão especificamente a área de produtos farmacêuticos, químicos e biotecnológi
cos. Em âmbito internacional, as tendências apontam para a universalização da 
proteção patentária em relação a esses setores, embora existam diferenças de 
cobertura no caso da biotecnologia. 

A pouca capacidade de resistência do governo brasileiro aos pleitos 
norte-americanos não deve se traduzir no pleno atendimento dos mesmos. O 
governo brasileiro deve procurar implementar um código que atenda pelo 
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menos as condições internacionalmente aceitas, expressas na Rodada do Uru

guai e na Ompi. 
Finalmente, há meios de atenuar os possíveis custos da ampliação do grau 

de cobertura das patentes; basta recorrer à efetiva utilização de critérios de abuso 
do poder econômico e criar ambientes institucionais que estim~l~~ a.s emp.resas a 
investir em pesquisa e desenvolvimento, articulando governo, InlClatlva pnvada e 
universidade.26 

5. Conclusão , 
As mudanças relativas ao papel do sistema de propriedade industrial n~s 

relações econômicas internacionais podem ser divididas em três etapas, a partir 
da Convenção de Paris, de 1888. 

• De 1888 até o início da década de 60, as regulações internacionais não tinham 
caráter obrigatório, e os países tinham liberdade de entrar e sair do Tratado Inter
nacional sobre Propriedade Industrial sempre que desejassem, o que se refletia 
em uma grande autonomia das legislações nacionais sobre propriedade industrial. 
O desenvolvimento tecnológico era considerado questão exclusiva das econo
mias nacionais e a maioria dos países em desenvolvimento utilizava tecnologias 
de domínio público associadas a indústrias tradicionais. 

• De fins da década de 50 até o início dos anos 80, com a crescente internacionali
zação da produção, o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento, 
com mercados consumidores atrativos e vantagens locacionais, se desloca para a 
industrialização. O investimento direto estrangeiro é regulado pelo Estado, através 
de exioências de desempenho (corno o cumprimento de metas de exportação), e 
limitado, ou proibido, em áreas estratégicas; e os contratos de transferência de tec
nologia passam a ser vistos como canais de difusão do progresso técnico, e não 
apenas como instrumentos de perpetuação da dependência tecnológica. 

A perspectiva de que o sistema patentário não deve constituir entrave à cria
ção e à absorção de tecnologia pelos países .em de~envolvim~nto dá orig~": a 
mudanças na legislação sobre propriedade mdustnal nos p3lses da Amenca 

Latina na década de 70. 
No caso brasileiro, contudo, essas mudanças tiveram efeito duvidoso. Mais 

importantes foram os incentivos governamentais a laboratórios de pesquisas, em 
especial nas empresas estatais, e os financiamentos para investi.mento~ em p~s
quisa e desenvolvimento. A literatura sobre a relação entre propnedade mdustnal 
e desenvolvimento tecnológico afirma que, com exceção de alguns setores, a 

26 Casos de sucesso de empresas brasileims privadas ou govemllmentais são relalados em Grynszpan 

(1990). 
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patente não é considerada fator de estímulo nem para o desenvolvimento de 
novos processos ou produtos, nem para a sua comercialização. No caso da indús
tria farmacêutica nacional, setor para o qual a patente é reconhecidamente impor
tante, os resultados são contraditórios: se, de um lado, a falta da patente dificul
tou o fortalecimento das indústrias nacionais, de outro, não impediu a crescente 
internacionalização e a expansão do investimento direto na indústria. 

• Na terceira etapa, que tem início a partir da década de 80: a) as empresas multi
nacionais intensificam suas estratégias de globalização do mercado, e assume 
maior importância a participação dos gastos com investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento em setores associados às novas tecnologias; b) a globalização 
dos mercados requer, por um lado, a liberalizaç5.o dos tluxos de mercadorias, ser
viços e capitais e, por outro, uma harmonização maior nas regras que definem o 
ambiente institucional concorrencial, entre elas, o sistema de propriedade indus
trial; c) a maior participação dos gastos com pesquisa e desenvolvimento nos 
novos produtos indica que as patentes tornam-se instrumento relevante para o 
cálculo da taxa de rentabilidade privada do investimento. Como a tecnologia 
passa a ser um fator primordial na determinação das vantagens comparativas no 
mercado mundial, a proteção conferida ao conhecimento pelo sistema patentário 
adquire peso significativo na estratégia concorrencial. 

Essas transformações no cenário internacional determinam, em linhas 
gerais, o papel do sistema de propriedade industrial na terceira etapa. O entendi
mento da postura do governo norte-americano é importante para delimitar os 
graus de autonomia possíveis das políticas nacionais relativas à propriedade 
industrial. A conclusão básica é que, com a universalização do atendimento de 
alguns pleitos do governo norte-americano, esse grau certamente diminuiu, em 
especial na questão da possibilidade de exclusão de patentes para determinados 
setores (farmacêutico, químico e biotecnológico). 

Não se trata aqui de avaliar se o atendimento desses pleitos representará um 
aprofundamento do hiato tecnológico entre países desenvolvidos e em desenvol
vimento. Outros fatores que dependem mais da orientação das políticas domésti
cas de capacitação de recursos humanos, científica e tecnológica, e industrial, e 
do ambiente concorrencial das empresas têm provavelmente um peso maior que 
o sistema de propriedade industrial. Não se deve esperar também que o atendi
mento desses pleitos venha a estimular investimentos estrangeiros em pesquisa e 
desenvolvimento no Brasil por empresas multinacionais. A propriedade indus
triaI é apenas um dos fatores que influenciam o perfil tecnológico. O "'verda
deiro" impacto econômico das alterações propostas no código brasileiro parece 
depender mais. em princípio, dessas outras variáveis. 

Por fim, é preciso não interpretar a revisão do Código de Propriedade Indus
triaI no Brasil como uma opção entre projetos de cunho "nacional" ou "liberal". 
A incorporação da questão da propriedade industrial à agenda internacional 
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transformou esse tema em um dos itens que moldam as relações entre os países. 
Sob esse prisma, convém avaliar até que ponto a recusa de ceder em alguns pon
tos básicos, como o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos. não 
redundará apenas em fonte inesgotável de contenciosos, que obrigarão, em algum 
momento. a reversão de posições. Sem confundir '"nacionalismo" com "isolacio
nismo", as revisões, algumas inevitáveis. devem ser entendidas como exigências 
decorrentes da regulação das relações internacionais brasileiras . 
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A política de qualidade 

David Kupfer* 

1. Introdução 

Até fins da década de 70, a política industrial e tecnológica revestiu-se de 
forte caráter estruturante, em particular quando se voltava para setores novos ou 
emergentes na economia nacional, logrando um certo sucesso na ampliação da 
autonomia tecnológica da indústria brasileira. Com a instabilidade da economia e 
a perda de capacidade de financiamento do setor público, que marcaram os anos 
80, a política industrial e tecnológica enfrentou constrangimentos, expressos na 
deterioração dos resultados alcançados na década de 70, sem que, no entanto, 
suas linhas gerais fossem revistas. Só a partir de 1990, por iniciativa de um novo 
governo, movido por um projeto de modernização da economia de cunho neoli
beral, a política industrial e tecnológica foi reformulada em seus objetivos e 
estratégias. 

A preocupação da política industrial e tecnológica com a área de metrologia, 
normalização e qualidade industrial foi relativamente tardia, já que apenas em 
1979, com a edição do III PND/PBDCT, esses temas passaram a ser priorizados. 
As linhas mestras da nova política eram a ampliação e o aperfeiçoamento da 
oferta de serviços de metrologia, normalização e certificação de qualidade, cen
tralizando no Estado (em particular nO Instituto Nacional de Metrologia, Norma
lização e Qualidade Industrial - Inrnetro) a liderança institucional na prestação 
desses serviços. 

Nos anos 80, a rápida difusão internacional de inovações em produtos e pro
cessos - em particular, as tecnologias de automação flexível de base microele
trônica e as novas técnicas de organização da produção, de origem japonesa -
promoveu urna sensível elevação nos padrões de eficiência e qualidade da indús
tria mundial. A maioria das nações industrializadas respondeu aos critérios cada 
vez mais exigentes de competitividade internacional, engajando-se em progra
mas de upgradillg da qualidade industrial e definindo políticas de fomento à ado
ção das novas práticas produtivas pelas empresas. Qualidade tornou-se uma 
idéia-chave no direcionamento das políticas industriais nacionais. 

No Brasil ocorreu idêntico fenômeno. A consolidação da abertura comercial 
da economia, conjugada à necessidade de racionaJizar o sistema industrial do 
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